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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα «Λοιμώξεις από τους ιούς
των θηλωμάτων (HPV) – Κατευθυντήριες οδηγίες για γιατρούς και ασθενείς».
Η ημερίδα αυτή οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας.
Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα νοσήματα που προκαλούνται από τους HPV στο κατώτερο
γεννητικό σύστημα, στον πρωκτό και στο στοματοφάρυγγα επιβάλλει τη συνεχή ενημέρωση ιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας διοργανώνεται η ημερίδα, η οποία θα
περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και διαδραστικές συνεδρίες.
Στόχος είναι η επιστημονική συνεργασία μεταξύ των ιατρών και η ανταλλαγή απόψεων για
την πρόληψη τη διάγνωση και τη θεραπεία των νοσημάτων που σχετίζονται με τους HPV. Θα
αναπτυχθούν θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως οι αλλαγές στις κατευθυντήριες οδηγίες
σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο των γυναικών (έλεγχος με HPV τεστ), η χρήση
της αξιολόγησης κινδύνου σχετικά με τη διαχείριση των γυναικών με απλή λοίμωξη και με
προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι νεότερες οδηγίες όσον αφορά τον εμβολιασμό με το εννεαδύναμο
εμβόλιο και η σωστή τακτική στην ενημέρωση των γυναικών αλλά και των ζευγαριών.
Πιστεύουμε ότι η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εξειδικευμένων γιατρών, με βάση τα δεδομένα
της σύγχρονης έρευνας, την επιστημονική τους εμπειρία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες,
θα συμβάλει στην καλύτερη επιμόρφωση όλων μας και στην προαγωγή της γυναικείας υγείας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Αλέξανδρος Μορτάκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
> Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ HPV
• Στον προσυμπτωματικό έλεγχο (screening)		
του πληθυσμού
• Στη διαχείριση των παθολογικών 		
αποτελεσμάτων από το τεστ Παπανικολάου
• Για την παρακολούθηση των γυναικών μετά
από θεραπεία

> ΤΟ ΕΝΝΕΑΔΎΝΑΜΟ ΕΜΒΌΛΙΟ
• Πρόληψη των νοσημάτων από HPV με το
εμβόλιο
• Βασικές αρχές εμβολιασμού
• Περισσότερες ενδείξεις για εμβολιασμό

> ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ
Πώς εξηγούμε στην ασθενή και στο σύντροφό
της την μόλυνση από τους HPV και πώς τους
συμβουλεύουμε για την πρόληψη και τη
θεραπεία

> ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
των κονδυλωμάτων και των προκαρκινικών
αλλοιώσεων από HPV σε τράχηλο μήτρας,
κόλπο, αιδοίο και πρωκτό.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
> ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήµατος σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

> ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ξενοδοχείο Athens Hilton (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα 115 28).

> ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 2019.

> ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει µόρια συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης.

> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από την γραμματεία με το πέρας της Ημερίδας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
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